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What is EIS?

EIS: English for Integrated 
Studies
EIS was implemented in the 
Thai Basic Curriculum on 
2004 at SPSS;ปรับกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนด้วยครูไทยโดยใช้ภาษาอังกฤษบูรณา

การการศึกษาในสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ



What are the contexts of EIS
implementation.

 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

    -  ก าหนด ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ EIS ที่สัมพันธ์กับหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

    -  ใช้หนังสือเรียนและ/หรือประกอบเรียนวิทย ์-คณิต เป็นภาษาอังกฤษ(จากสิงคโปร)์

    -  ใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรียนการสอน
    -  วัดและประเมินผลโดยใช้ข้อทดสอบเป็นภาษาอังกฤษ

    -  ก าหนดระบบการวัดและประเมินผลการเรียนที่เน้นการปลูกฝังพฤติกรรมการเรยีนใน

กระบวนการเรียนรู้เข้มข้นขึ้น

    -  น าผลการเรียนรู้ของผู้เรียนท าความเข้าใจกับผูป้กครองและชุมชน

    -  ส่งเสริมกิจกรรมรปูแบบ Sister School กับต่างประเทศ(สิงคโปร์ จีน และ 
มาเลเซีย ฯ)



What are the contexts of EIS 
implementation.(2)

พัฒนาสมรรถนะครูไทยประจ าการให้ใช้

ภาษาอังกฤษระดับขั้นพื้นฐานเพื่อการสื่อสารส าหรับ

การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัย

บูรพา

พัฒนารูปแบบการพัฒนาครู EIS 



ความส าเร็จของผู้เรียนผู้สอนและผู้บริหารภายใต้

ยุทธศาสตร์ EIS

 นักเรียนสอบเข้ามหาวทิยาลยัได้

เกือบร้อยเปอรเ์ซ็นต์

 นักเรียนสอบชงิทุนเรียนต่อ

ต่างประเทศ

 นักเรียน EIS ที่เขา้เรียนใน
มหาวิทยาลัยพัฒนาเป็นนักเรียน

ชั้นยอด

 ยกระดับการเรยีนรู้และพัฒนา

ศักยภาพทางดา้นภาษาอังกฤษ

ของผู้เรียน

 ความสามารถทางด้านการคดิ

วิเคราะหข์องนักเรียนสูงขึ้น

 ครูที่ไม่เคยใช้ภาษาอังกฤษ สามารถ

ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและสอน

ด้วยภาษาอังกฤษได้

 ครูพัฒนาศักยภาพในการใช้ 

ภาษาอังกฤษและICT ในการ
จัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

 ครูแสวงหาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

 ยกระดับสมรรถนะในวิชาชีพครูสูงขึ้น

อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

 ยกระดับสมรรถนะผู้บริหาร

สถานศึกษาด้านภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านหลักสูตรและ

การสอนสู่สากล

http://sites.google.com/site/surapongeisth/Home/a-part-of-successfulness-after-four-year-of-eis-implementation
http://sites.google.com/site/surapongeisth/Home/a-part-of-successfulness-after-four-year-of-eis-implementation


ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ

 Integrating  SSF, OK Model, 
Mathematical Methodology Model and CT 
in Teaching-Learning Process through 
Textbooks and ICT in English

 Leading for Change of School Leaders 
based on enthusiasm and Instructional 
Leadership

 Monitoring through Coaching and 
Mentoring Process

 On the job Training through Workplace 
Learning

 Align Community Relation with school 
vision

 Educational Network



ตารางเปรียบเทียบการจ าแนกกลุ่มโรงเรียน จ านวนโรงเรียน ตามกลุ่มคะแนน

ค่าเฉลี่ยกลุ่มคะแนนเฉลี่ยมัธยมศึกษาตอนต้น (จ านวนโรงเรียนทั่วประเทศ: ชลบุร:ี 

ระยอง)และมัธยมศึกษาตอนปลาย (จ านวนโรงเรียน ทั่วประเทศ: ชลบุรี: ระยอง)

ตามคะแนน O-Net ปกีารศึกษา 2551
กลุ่มคะแนนเฉลี่ย จ านวน ร.ร. / คะแนนเฉลี่ย

มัธยมศึกษาตอนต้น 

(จ านวนโรงเรียนท่ัวประเทศ: ชลบุรี: 
ระยอง)

มัธยมศึกษาตอนปลาย

(จ านวนโรงเรียน ทั่วประเทศ: ชลบุรี: 
ระยอง)

กลุ่มสูงสุด (1) 269 : 5 : 3 277 : 11 : 6

ค่าเฉลี่ยกลุ่มสูง 37.94 35.76

กลุ่ม 2 593:15:12 563:15:9

ค่าเฉลี่ยกลุ่มกลาง 34.10 32.08
กลุ่ม3 861:6:3 851:4:4

ค่าเฉลี่ยกลุ่มต่ า 31.97 30.05
กลุ่ม4 686:5:1 649:1:0

ค่าเฉลี่ยของสุนทรภู่พิทยา 42.50 38.58
รวม 2409:31:19 2409:31:19



Collaborated as
Learner Participating

Administration 

Improving 
Achievement & 

Performance
Unleashed teachers’

Expertise & Potentiality  
as HRD

EIS: Enhancing 
Instructional

leadership  among 
School Head

Achieving young 
Generation to 
Globalization 

on SEP

Promote New Quality; Teaching and 
Administration



EIS as a Strategy to WCSS

 Change Learning Procedure

 Transform Teaching Process

 Improve English, Science and 
Mathematics achievement 

 Engage use of English 

 Access knowledge in globalized 
world

 Establish Educational Network ทั้งใน
และนอกประเทศ

http://www.ps21.gov.sg/challenge/2007_11/coverstory.html


Barack Obama's comment

 If you’re walking down in the right 
path and you’re willing to keep 
walking, eventually you’ll make 
progress.

 You can’t let your failures define 
you-- you have to let your failures 
teach you.



We can’t solve the 
problems of today 

using the solutions 
of yesterday

http://sites.google.co
m/site/surapongeisth

http://sites.google.com/site/surapongeisth
http://sites.google.com/site/surapongeisth


Expectation!

 จะเป็นTrainers ให้กับเครือข่าย EIS?

 จะศึกษาพัฒนาตนเองได้อย่างไร?

 จะน าไปด าเนินการ(Implementing)ให้
เครือข่ายได้อย่างไร?

สพฐ.จะแก้ปัญหา Textbooks อย่างไร?

Trainers จะ Develop ตนเอง(School) 
ไปสู่ Professional ?

ENO:EIS Network Organization?



จะพัฒนาผู้บริหารเครือข่าย EIS อย่างไร?
จะหาครูอาสาและพัฒนาครูแกนน าEIS 

อย่างไร?

จะเลือกโรงเรียนแบบอย่างไดอ้ย่างไร?

การเตรียมความพร้อมวิทยากรแกนน า

เพื่อการขยายผล



Characteristics of World Class 
Curriculum(1)

 Developing citizens of the world-culture, 
language and learning to live together.

 Building and reinforcing students’ sense of 
identity and culteral awareness.

 Stimulating curiosity and inquiring in order to 
foster a spirit of discovery and enjoyment of 
learning.

 Equipping students with the skills to learn 
and to acquire knowledge, individually, and 
to apply these skills and knowledge 
accordingly across a broad range of areas.



Characteristics World Class 
Curriculum (2)

 Providing international content while 
responding to local requirement and 
interests.

 Encouraging diversity and flexibility in 
pedagogical approaches

 Providing appropriate forms of 
assessment and international 
benchmarking



The Successful of Leading for 
Teamwork to Learning Society in 
the Schools 

P
• Principal 

• Curriculum 
&Instructional 
Leadership

M
• Vice Principal

• Managerial 
Collaboration

H
• Head 

teachers

• Enthusiasm 
&Leader



Conceptaualization of ENO: EIS 
School Network Organization

Northern
N-Eastern

U&L

Southern Middle & BKK & Eastern

Centre

(SPSS&OBEC)



ENO: EIS School Network 
Organization

 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เป็นผู้อ านวยการศูนยE์NOภาคเหนือ 

(เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน ล าพูน พะเยา ล าปาง ตาก อุตรดิษถ์ 

พิจิตร ก าแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย) 

 โรงเรียนกมลาศัย จังหวัดกาฬสินธ ์เป็นผูอ้ านวยการศูนยE์NO ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (กาฬสินธ์ิ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด สกลนคร นครพนม 

มหาสารคาม ขอนแก่น อุดรธานี เลย เพชรบูรณ์ หนองบัวล าพ ูหนองคาย)

 โรงเรียนนางรอง และนางรองพทิยาคมจังหวัดบุรีรัมย์เป็นผู้อ านวยการศูนย์

ENO ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนล่าง(บุรีรัมย์ อุบลราชธานี สุรินทร์ ศรีษะเกษ  

ยโสธร อ านาจเจริญ)

 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้อ านวยการศูนยE์NO ภาค

กลาง(นครราชสีมา  ชัยภูมิ สระบรุี อยธุยา ชยันาท ลพบุรี อุทยัธานี นครสวรรค)์



ENO: EIS School Network 
Organization

 โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร เป็นผู้อ านวยการศูนย์ENO ภาคใต้

 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้อ านวยการศูนย์

ENO กรุงเทพฯ และปริมลฑล (กทม. สมุทรปราการ สมุทรสาคร 

สมุทรสงคราม เพชรบุรี กาญจนบุรี นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา) 

 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยอง เป็นผู้อ านวยการศูนย์

ENOภาคตะวันออก

 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด จังหวัดระยอง เป็น ผู้อ านวยศูนย์ ENO ส าหรับ
การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ทั้งหมด 

 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จังหวัดระยอง เป็นผู้ประสานงานศูนย์ ENO กับ

OBEC 


